
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem PŘECHOD NÍZKÝCH TATER 

(3.-10.9.2021) 

 

Do konání této akce zbývá několik dní, a tak mi dovolte seznámit Vás s několika 

informacemi k naší společné akci... 

 

 
  

- PŘEDNĚ NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI 

A ZRANĚNÍ! 

nejlepší nabídky pro porovnání najdete zde: www.top-pojisteni.cz/cestovni-

pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.  

  

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS NEBO OBČANSKÝ 

PRŮKAZ., 

 
- podmínky vstupu na Slovensko v souvislosti s pandemií Covid-19:  

   předpokládám, že vzhledem k podmínkám vstupu na Slovensko máme všichni 

min. 14 dní po 2.dávce očkování na Covid-19. 

Všichni neočkovaní jsou povinni nastoupit po příjezdu na Slovensko do karantény. 

Nezapomeňte vzít s sebou doklad o očkování!  

- DŮLEŽITÉ: VEZMĚTE S SEBOU TAKÉ ROUŠKY NA ÚSTA A NOS!., 

 

- registrace pro vstup na Slovensko:  

  připravím Vám ji, ale potřebuji k tomu zaslat údaje, které jsou od nás 

vyžadovány: - datum narození a rodné číslo, číslo dokladu, se kterým budete 

cestovat a telefonní číslo. Současně potvrďte, že 3.9.2021 budete mít min. 14 dní po 

absolvování 2.dávky očkování. Prosím o zaslání do 31.8.2021., 

 

 

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni
http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


- upřesnění odjezdu: odjezd je v pátek 3.září 2021 ve 12.30 hodin od hlavního 

vlakového nádraží v České Lípě  

- předpokládaný návrat: v pátek 10.září 2021 v 17.00 hodin do Kolína (odjezd 

vlaku do Teplic v 17.14 hodin) a do 19.00 hodin do České Lípy  
 

- program: 

 v programu oproti propozicím nedochází k žádným změnám. 

1.den - pátek 3.září 2021:  odjezd z České Lípy a cesta přes Hradec Králové a 

Olomouc na Slovensko., večer příjezd (cca 20.30-22.00 h) a ubytování ve 

Vernáru., nocleh., 

2.den - sobota 4.září 2021: po noclehu výstup na první vrchol Nízkých Tater - 

nejvýchodnější vrchol - KRÁĹOVA HOĹA  (1946 mn.m.) a sestup zpět do 

Telgártu (celé 12,2 km, 6 hodin)., odpoledne prohlídka technické zajímavosti - 

spirálový železniční tunel v TELGÁRTU., nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

3.den - neděle 5.září 2021: přejezd mikrobusem do střediska TÁLE na jižní 

straně Nízkých Tater a pěší výlet v podhůří: Tangoška - chata M.R.Štefánika - 

Tangoška (celé 6,4 km, 3 hodiny)., odpoledne přejezd mikrobusem do sedla 

Čertovica a ubytování v Breznu., nocleh., 

4.den - pondělí 6.září 2021: přejezd mikrobusem do Demänovské doliny, 

výjezd lanovkou na Chopok a pěší túra: horní stanice lanovky - CHOPOK (2024 

mn.m.) - ĎUMBIER (2046 mn.m.) - horní stanice lanovky (celé 8,6 km, 4 hodiny)., 

lanovkou zpět do Demänovské doliny, ubytování v okolí a nocleh.,                   

5.den - úterý 7.září 2021:  odpočinkový den v DEMÄNOVSKÉ 

DOLINĚ (možnost návštěvy a prohlídky  DEMÄNOVSKÉ JESKYNĚ 

SVOBODY  a DEMÄNOVSKÉ LEDOVĚ JESKYNĚ), nocleh ve stejném 

ubytovacím zařízení., 

6.den - středa 8.září 2021: přejezd mikrobusem z Demänovské doliny do 

lázní BEŠEŇOVÁ (možnost koupání v termálních bazénech), odpoledne zastávka v 

obci zapsané na Seznam UNESCO - VLKOLÍNCI (procházka a prohlídka obce), 

v podvečer ubytování v Ružomberoku a nocleh., 

7.den - čtvrtek 9.září 2021: přejezd mikrobusem do sedla DONOVALY, pěší 

túra hřebenovkou Nízkých Tater: Donovaly - vrchol Kečka (1225 mn.m.) - 

Donovaly (celé 10,6 km, 4 hodiny)., odpoledne prohlídka lázeňské 

obce KORYTNICA-KÚPELE, setkání s 1.skupinou, poté ubytování a poslední 

nocleh., 

8.den - pátek 10.září 2021: přejezd do Čech a v odpoledních hodinách návrat 

do České Lípy.      

 

- zavazadla:  

   nejsou sice omezena, ale prosím, neberte s sebou přepravky s pivem apod. objemné 

předměty - děkuji Vám., 
 



- kapesné: 

   na Slovensku se platí eurem. Eura seženete ve všech bankách či ve směnárnách 

(mj. i v České Lípě na pěší zóně nebo v supermarketu Albert, bývalý Interspar). 

   Doporučené kapesné: 150.-€ 

 

- ubytování: 

   7x ubytování v hotelu, apartmánech nebo v penzionu ve 2-lůžkových pokojích (v 

případě trojic nebo samostatně cestujících osob stejného pohlaví i ve 3-

lůžkových pokojích) 
 

- snídaně: 

   2x ve Vernáru a 1x na Donovalech – snídaně nejsou součástí startovného, ale 

jsou povinné., prosím vezměte s sebou 3x 4.-€ (vyberu v průběhu akce)   

 

 
 

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 

www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/prechod-nizkych-

tater.A151021_160421_kolem-sveta_tom  
 
 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/Slovensko/NizkeTatry.htm  
 

 

Děkuji Vám za pozornost, přeji hezký den a těším se na viděnou 3.9.2021! 
  

          Jarda,  

          telefon +420702444925, +420799525142,  

          e-mail: ovyt@ovyt.cz, ovyt@seznam.cz 
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